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مقایسه هوش هیجانی و راهبرد های مقابله با استرس در ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار استان قم.
دکتر بهروز قالیی ،1مهدی نعیمی ،2زهرا جالینوسی

3

( -1دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی)استاد دانشگاه فرهنگیان
 (-2دانشجوی کارشناسی روانشناسی)دانشجوی دانشگاه آزاد قم
 ( -3دانشجوی کارشناسی روانشناسی)دانشجوی دانشگاه ازاد قم
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبرد های مقابله با استرس در افراد ورزشکار ( بسکتبالیست) و غیر
ورزشکار می باشد .به این منظور از  18نفر ورزشکار (بسکتبالیست) به صورت در دسترس نمونه گیری شد و  18نفر غیر
ورزشکار به صورت تصادفی انتخاب شدند .از هر دو گروه شرکت کنندگان ازمون های بار-ان ( ضریب پایایی آلفا
کرونباخ  )%71وآزمون الزاروس فولکمن ( ضریب پایایی آلفا کرونباخ  )%61گرفته شد .داده های به دست آمده از این
دو آزمون توسط دو آزمون  Tمستقل و تحلیل واریانس یک راهه با سطح معنی داری  %5مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
به دست امده نشان دهنده تفاوت معنی دار در هوش هیجانی و راهبرد های مقابله با استرس در افراد ورزشکار(بسکتبالیت)
نسبت به افراد غیر ورزشکار بود .همچنین نتایج نشان داد که بین زیر مقیاس های راهبرد های مقابله ای و هوش هیجانی
تفاوت معنی داری وجود دارد.واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،راهبرد های مقابله با استرس ،ورزشکار ،استرس ،غیر
ورزشکار
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مقدمه
هر کسی شخصیتی دارد و شخصیت به تعیین کردن حدود موفقیت و خشنودی در زندگی کمک خواهد کرد .اگر بگوییم
شخصیت یکی از مهم ترین نعمت ها ست اغراق نشده است .شخصیت کمک کرده است تا تجربیات خود را شکل دهید
و تا آخر عمر نیز این کار خواهد کرد .شخصیت می تواند گزینه ها را محدود کرده یا گسترش دهد .شخصیت ،برخی افراد
را محدود یا مقید می کند و فرصت هایی را برای دیگران فراهم می کند .حال به بررسی هوش هیجانی که قسمتی از
شخصیت ما را شکل می دهد می پردازیم .بار-آن )1997( 1هوش هیجانی را بر اساس ویژگی های شخصیتی تعریف کرده
است .طبق نظریۀ بار-آن ،هوش هیجانی مجموعۀ توانایی ها ،استعدادها و مهارت هایی را شامل می شود که دانش الزم
برای برخورد موثر در زندگی را در اختیار فرد قرار می دهد .بار-آن آنچه را که به عنوان توانایی ذهنی تعریف شده است.
با دیگر ویژگی ها از قبیل استقالل فردی ،حرمت نفس ترکیب می کند (دهکردی .)1386 ،صفات هیجانی در این نوع
هوش رکن اساسی است که آن را از هوش شناختی متمایز میکند .هوش هیجانی فرد یک عامل مهم در تعیین توانایی
موفقیت در زندگی است و به طور مستقیم سالمت روانی وی را تحت تاثیر قرار میدهد" .بار -آن" ( )2000نشان داد که
افراد دارای سن و جنس متفاوت نیمرخهای بهره هیجانی متفاوتی دارند .هوش هیجانی حداقل تا سن میانسالی افزایش نشان
میدهد .افراد در دهه  40و 50بهره هیجانی باالتری نسبت به جوانترها و مسنترها دارند .براساس دیدگاه بار -آن ،هوش
هیجانی دارای  5طبقه کلی و  5مؤلفه است که در درون این طبقه ها قرار می گیرند که عبارتند از :الف -هوش هیجانی
درون فردی :این طبقه از هوش هیجانی ،مؤلفه های خودآگاهی هیجانی ،حرمت نفس ،قاطعیت ،خودشکوفایی و استقالل
را در بر می گیرد .ب -هوش هیجانی بین فردی :این بعد نیز مؤلفه های همدلی ،مسئولیت پذیری ،و روابط بین فردی را
شامل می شود .پ-هوش هیجانی مقابله با فشار :این بخش از هوش عاطفی ،مؤلفه های تحمل فشار و کنترل تکانه را شامل
می شود .ت -هوش هیجانی سازگاری  :بعد سازگاری هم دربرگیرنده مؤلفه های واقعیت آزمایی ،انعطاف پذیری و حل
مساله است .ث -هوش هیجانی خلق کلی :و نهایتاً هوش عاطفی خلق کلی ،شامل مؤلفه های خوش بینی و شادکامی است.
پس از بررسی هوش هیجانی به تاثیر آن بر روی نحوه مدیریت استرس یا بر عکس طبق نظریات مختلف می پردازیم. .
یکی از مولفه های هوش هیجانی شناخت است (مایر 2و سالووی .)1997 ، 3تعریف گلمن از هوش هیجانی چنین است :
ظرفیت با توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران برای برانگیختن خود و کنترل کوثر احساسات خود و
استفاده از آنها در روابط با دیگران می باشد به عقیده وی هوش هیجانی شامل مولفه های خودآگاهی  ،خودتنظیمی ،انگیزش
همدلی و مهارت های اجتماعی است (.گلمن )1998، 4در سال  1990پیتر سالووی و مایر اصطالح هوش هیجانی را به عنوان
شکلی از هوش اجتماعی که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین
آنها و استفاده از این اطالعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد به کار بردند (چرنیس )2000، 5این دو دانشمند بیان
داشتند که هوش هیجانی این امکان را برای ما فراهم می کند که به طور خالقانه  ،بیندیشیم و از عواطف و احساسات خود
در حل مسائل و مشکالت استفاده کنیم .این دو دانشمند با ادامه تحقیقات خود در زمینه اندازه گیری و سنجش هوش
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هیجانی بیان داشتند که هوش هیجانی باید دارای چهار ویژگی زیر باشند .1 :تشخیص عواطف .2استفاده از عواطف .3فهم
و درک عواطف .4تنظیم و کنترل عواطف ( کیراستد ،1999، 1چرنیس  ،2000،پون تنگ فات . )2002، 2هدایت تفکر و
رفتار فرد ( گلمن  .) 1995،هوش هیجانی را چنین تعریف می کند  :هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل
بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی  ،توانایی اداره مطلوب خلق و
خو و وضع روانی و کنترل تکانش هاست  .مدل های نظری ارائه شده  ،هوش هیجانی را به عنوان توانایی ارزیابی و ابزار
صحیح هیجان ها ( توانایی های درون شخصی ) .توانایی ارزیابی هیجان ها در دیگران (توانایی های بین شخصی ) و توانایی
تنظیم و بکارگیری موثر هیجان ها برای هدایت رفتار در نظر گرفته اند (پارکر 3و همکاران .)2001،افرادی که هوش هیجانی
پایینی دارند در ارزیابی صحیح و ابراز هیجان ،تنظیم موثر در تجربه های هیجانی و توانایی بکارگیری احساسات برای
هدایت رفتار با مشکل مواجه هستند (تابش  )1385،تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی و روانی ،رفتار افراد نیز تغییر می کند.
برخی دیگر از پژوهشگران هوش هیجانی را یک سازه انعطاف پذیر می دانند و معتقدند با آموزش های الزم و مقتضی به
صورت مستقیم و غیر مستقیم می توان هوش هیجانی را در افراد افزایش داد و موجب رشد و شکوفایی آن ها شد ( الیتمر
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و دیگران .)2007 ،سیاروچی ، 5دین 6و اندرسون )2002( 7نیز نشان دادند که که مهارت در مدیریت هیجان با گرایش به
حفظ یک حالت خلقی مثبت القا شده به صورت تجربی ،ارتباط دارد و می تواند مانع بروز افسردگی شود .بر پایه جهت
گیری های بنیادی ،نظریه های هوش هیجانی را می توان در دو الگوی اصلی جا داد :الگو توانایی و الگو ترکیبی ( شخصیتی)
 .هوش هیجانی عامل اصلی یا حداقل مهم در رسیدن به رضایت  ،هدف ها  ،ارتباط رضایتمندانه  ،بهداشت روانی  ،رهبری
 ،پیشرفت  ،خود شکوفایی  ،هیجانات مثبت  ،رضایت شغلی  ،پیشرفت تحصیلی  ،سالمت و حتی خود شکوفایی است و
هوش هیجانی با مجموعه ای وسیع مانند رضایت زناشویی  ،عملکرد شغلی  ،روابط بین فردی  ،خلق و مجموعه ای از
اختالالت و صفات شخصیت مرتبط است  .گلمن (  ) 1995با تغییراتی در تعاریف مهیر وسالووی ،هوش هیجانی را جنبه
ی دیگری از هوش ،معرفی کرد که شامل آگاهی از احساس ها و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب درزندگی
و توانایی تحمل ضربه های روانی و مهارآشفتگی های روانی است .به اعتقاد او هوش هیجانی نوعی از مهارت اجتماعی
است  .او با فراهم ساختن لیستی بلند ،خویشتن داری ،پشتکار ،تواناییِ مهارِ تکانه ها ،به تاخیر انداختن ارضای نیازها ،تنظیم
خلق ،مهار اضطرابها به منظور تسهیل در اندیشیدن و تفکر دربارهی احساس های خود و دیگران را ،توانایی های موجود
در هوش هیجانی بر شمرد  .بار -ان ( )1997مدلی چند عاملی برای هوش هیجانی تدوین کرد و هوش هیجانی را نظامی از
مهارتها و کارایی های مشخص دانست که بر توانایی او برای موفقیت با بحران و رویارویی های محیطی تاثیر میگذارد .او
با معرفی  15بعد هوش هیجانی ،مدعی شد که هوش هیجانی ،مهارتهای هیجانی و اجتماعی در طی زمان ،رشد و تغییر
میکنند و میتوان از طریق آموزش و برنامه های اصالحی و درمانی ،آنها را افزایش داد .هوش هیجانی از زمرة جدیدترین
تحوالت در زمینۀ فهم رابطه میان شناخت و هیجان است .در واقع این مفهوم مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های
اجتماع ی را در برمی گیرد که برتوانایی های فرد برای تشخیص ،درک و مدیریت هیجان  ،حل مسأله و سازگاری تأثیر
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می گذارد و به طرز موثر ی فرد را با نیازها ،فشارها و مشکالت زندگی سازگار می کند به نظر بار ان ( . )2006مایر و
سالوی ( )1997نیز معتقدند هوش هیجانی مجموعۀ توانایی هایی است که در ارزیابی و ابراز صحیح هیجان ها در خود و
دیگران ،تنظیم موثر هیجان ها و به کارگیری هیجان ها برای برانگیختن ،برنامه ریزی و موفقیت در زندگی نقش دارند.
(هین )2007 ، 1تاکنون در پژوهش های متعددی رابط ة هوش هیجانی با عملکرد در حوزه های مختلف تأیید شد ه است.
(از رهنما و عبدالملکی ) 1388 ،بیان کردند که در انجام برخی از تکالیف شغلی و تحصیلی ،نقش هوش هیجانی حتی از
هوش شناختی نیز باالتر است .هومفری ، 2کاران ، 3موریس ، 4فارل 5و وودز )2007( 6نیز مطرح می کنند ؛ شواهدی
وجود دارد که نشان می دهد هوش هیجانی همراه با افزایش سن افزایش می یابد( .ادولیز 7و هیگز )2004 ، 8و نلیز 9و
همکاران ( )2009نیز در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که دوره های آموزشی هوش هیجانی در بهبود هوش
هیجانی تأثیر بسزایی دارد و افرادی که تحت آموزش مهارت های هوش هیجانی قرار می گیرند ،نمره های باالتری را در
آزمون های هوش هیجانی کسب می کنند .این بخش از نتایج با آنچه یولوتوس 10و اومراقلو )2007( 11در پژوهش خود
در زمینۀ تأثیر آموزش بر تشخیص ،درک و کنترل هیجان ،همدلی و توانایی های اجتماعی که نمادهای مختلفی از توانای
ی ها و مهارت های بین فردی هستند ،هماهنگ است و با نظر استرن )2007( 12در مورد تأثیر برنامۀ آموزشی مبتنی بر فنون
یادگیری هیجانی اجتماعی بر بهبود کاهش خشم و افزایش عزت نفس و بهبود توانایی ها برای کمک به دیگران نیز همسو
است  .از نظر پاسر و اسمیت ()2001هیجانها ،حالت عاطفی مثبت یا منفی هستند که از الگوی شناختی  ،فیزیولوژیکی و
واکنش های رفتاری نسبت به رویداد ها ناشی می شوند .هر چند گفته می شود هوش هیجانی  ،شامل ظرفیت فرد برای قبول
واقعیتات  ،گشودگی به تجربه ،توانایی حل مشکالت هیجانی  ،توانایی مقابله با استرس و تکانه هاست (گلمن  )1995 ،با
این حال نظریه های مختلفی در مورد هوش هیجانی ارایه شده است  .چان )2005( 13هوش هیجانی در پرورش سازگاری
با تجارب و حوادث فشارآور  ،پیش بینی اهداف مطلوب در آینده و نیز سازگاری با عوامل فشارآور مزمن نقش اساسی
دارد .نتایج پژوهش تت

14

و فوکس
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( )2006نیز مشخص کرده است که هوش هیجانی با پرخاشگری ،رفتارهای

بزهکارانه ،تنش و افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی ،همبستگی منفی معنادار دارد .بررسی های کافتسیوس

16

و

زمپتاکیس )2008( 17نیز نشان داده است که زیرمولفه های هوش هیجانی به ویژه احساس استقالل  ،ظرفیت خودشکوفایی
و خودرهبری در پیش بینی رضایت و تنش شغلی نقش معناداری دارند .الزاروس و فولکمن ( )1984مقابله را چنین تعریف
کرده اند« :تالش های رفتاری و شناختی که به طور مداوم در حال تغییرند تا از عهده خواسته های خاص بیرونی یا درونی
شخص که ورای منابع و توان وی ارزیابی می شوند برآیند» »الزاروس 18و فولکمن )1984( 19بر اساس این تعریف.1:مقابله
فرایندی است که دائماً در حال تغییر است؛  .2مقابله به طور خود کار انجام نمی شود ،بلکه الگوی آموخته شده ای است
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برای پاسخگویی به موقعیت های تنش زا؛ و  .3مقابله نیازمند تالش فرد برای مواجهه با استرس است .در تعریف دیگری
که الزاروس ( )1991از مقابله ارائه می دهد ،آن را تالش هایی معرفی می کند که برای مهار (شامل تسلط ،تحمل ،کاهش
دادن یا به حداقل رساندن) تعارض ها و خواسته های درونی و محیطی که فراتر از منابع شخص اند ،صورت می پذیرد.
بنابراین تعریف مقابله شامل سازش یافتگی با موارد معمولی و مادی نمی شود ،در عین حال عالوه بر آنکه اشاره به بعد
کنشی و حل مسئله مقابله دارد ،تنظیم پاسخ های هیجانی را نیز مد نظر قرار داده است .الزاروس ( )1991دو راهبرد را برای
مقابله با استرس پیشنهاد کرد؛ مقابله متمرکز بر مسئله و مقابله متمرکز بر هیجان • .مقابله متمرکز بر مسئله :راهبردهای مقابله
مسئله مدار ،راهبردهایی هستند که مستقیماً به موقعیت یا محرک استرس زا مربوط می شوند ،به طوری که در نهایت آن را
کاهش می هند یا برطرف می کنند .این شیوه ها عموماً همان راهبردهای مسئله گشایی هستند .مقابله متمرکز بر هیجان:
آدمی برای جلوگیری از فرسودگی ناشی از هیجان های منفی که منجر به درگیر نشدن با جریان های عملی مسئله است ،به
مقابله ی هیجان مدار رو می کند .عالوه بر این در مواجهه با مسئله های الینحل نیز مردم به این شیوه مقابله دست می زنند.
شیوه های بسیار متعددی برای مقابله با هیجان های منفی وجود دارد .بعضی از محققان ،این شیوه ها را به دو دسته ی رفتاری
و شناختی تقسیم کرده اند .الزاروس و فولکمن ( )1986طی بررسی و تحلیل عامل روی پرسش های مقیاس راه های مقابله،
به چند سبک مقابله دست یافتند :رویارویی (ایستادگی و جنگیدن برای آنچه خواهان آنند)؛ نادیده گرفتن مسئله ،گویی
که اتفاقی نیفتاده است؛ درون ریزی (ممانعت از اینکه در جریان آنچه اتفاق افتاده قرار بگیرند)؛ جست و جوی حمایت
اجتماعی (پذیرش همدری دیگران در مورد آنچه اتفاق افتاده)؛ سرزنش خود و خود مقصر دانستن؛ فرار -اجتناب (آرزوی
اینکه زودتر این موقعیت تمام شود یا به نوعی ناپدید شود)؛ طرح ریزی برای مسئله .شایان ذکر است که رویارویی
(ایستادگی) و طرح ریزی برای حل مسئله ،از جمله راهبردهای شناختی -رفتاری برای حل مسئله است (تمرکز بر مسئله).
زندگی امروزی بیش از هر زمان دیگری شاهد بروز استرس و عوارض ناشی از آن هستیم و عالوه بر این ،رویداد های
ناگوار در زندگی هر فردی اتفاق می افتند  .این رویداد ها که آرامش جسمی و روانی فرد را بر هم می زنند معموال موجب
می شوند که فرد برای رهایی از این حالت  ،روش ها و راه حل هایی را بکار گیرد  .در واقع  ،مجموع این فعالیت ها که
در جهت کاهش استرس انجام می گیرند  ،آن چیزی است که مقابله نامیده می شود و به طبع چگونگی مقابله با این
مشکالت تعیین کننده پیشرفت  ،موفقیت و سالمت فرد در زندگی است .از این رو طی دهه های اخیر عالقه مندی به فرآیند
هایی که انسان برای مقابله بااسترس از آن ها بهره می گیرد رو به افزایش است (خدایاری فرد و پرند.)1386 ،اندلر 1و
پارکر )1880( 2راهبرد های مقابله ایی را به سه دسته تقسیم کرده است که شامل -1 :راهبرد مساله مدار ،که این راهبرد
تالش هایی در جهت غلبه بر مساله دارد -2.راهبرد هیجان مدار  ،در جهت کنترل کردن پریشانی هیجانی موقعیت برانگیخته
می شود و -3راهبرد اجتنابی ،که باعث انکار یا کوچک شمردن موقعیت تنش زا می شود  .راهبرد هایی که فرد برای مقابله
انتخاب می کند جزیی از نیمرخ آسیب پذیری محسوب می شود  .اتخاذ راهبرد های نامناسب در مواجهه با عوامل تنیدگی
زا می تواند موجب تشدید مشکالت شود در حالی که به کار گیری کاربرد صحیح مقابله می تواند نتایج مثبتی در پی داشته
باشد .پژوهش های متعددی همبستگی میان راهبرد های مقابله ای و برخی متغیرهای شخصیتی مثل اضطراب و عزت نفس
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و همچنین افت تحصیلی را اندازه گیری کرده اند عبارتندت از  :پیپر،)2010(1فرایدمن، 2تاکمن 3و وینگارد،)2008( 4روی

5

(،)2009راهبرد های مقابله ای یکی از عواملی است که در ارتباط تنگاتنگ با افت تحصیلی است کارور 6و وینتراب

7

( )1989همبستگی میان هر روش مقابله و برخی از متغیر های شخصیتی مثل عزت نفس و اضطراب را اندازه گیری کردند
.آنها دریافتند که برخی الگوهای مقابله ای (مسئله مدار ) با عزت نفس باال و اضطراب پایین همبسته هستند  .بنابراین مقابله
نقش مهم و موثری در سازش  ،رفاه و سالمتی انسان دارد  .ارگن، )2003(8نشان می دهد که افراد ناکارآمد در رویارویی
با رویدادهای تنیدگی زا به علت آستانه ی تحمل پایین به جای رویکرد شناختی موثر ،از راهکارهای هیجانی ناکارآمد بهره
می گیرند و اغلب با تفکرات غیرمنطقی خود ،شرایط نامساعد را غیر قابل تغییر می دانند  .از این رو در برابر ناکامی و
سختی ها بیشتر به صورت تکانشی واکنش نشان می دهند.که این امر موجبات اهمال کاری و در نهایت افت تحصیلی
رافراهم می کند  .از آنجایی که مقابله ممکن است رابطه فرد را با محیط تغییر و یا میزان ناراحتی عاطفی او را کاهش دهد
 .در حالی که اگر ورزشکار هوش هیجانی ضعیفی داشته باشد  ،رفتار های ناسازگار او مانند ؛ عدم تعهد در تمرین ها ،
تالش کم و عدم استقامت او را در شکست به دنبال خواهد داشت  .اما اگر در درک شناسایی و تنظیم و ابزار دقیق هیجان
ها توانمند تر باشد  ،عملکرد بهتری نیز خواهد داشت (مایر .)2007،میادین ورزشی یکی از مواردی است که باعث موفقیت
هوش هیجانی در آن ها می شود  .کنترل هیجان ها در ورزشکاران بسیار مهم است زیرا گاهی عدم کنترل هیجانی ورزشکار
 ،به کلی عملکرد او را تحت تاثیر قرار می دهد .بارها مشاهده شده است که ورزشکاری با داشتن تمرین های مناسب در
صحنه ی مسابقه نمی تواند نتیجه ی مورد انتظار را کسب کند ؛ چرا که تمرکز و تسلط او بر بازی کاهش می یابد  ،بنابراین
در حین رقابت ها که کنترل هیجان های ورزشکاران و رقبایشان بسیار بر عملکردشان موثر است  ،تقویت هوش هیجانی
می تواند باعث کارایی بیشتر و موفقیت ورزشکاران شود (گلمن ،2004،ص. )32آجاهی 9و فاتوک . )2011( 10به طور
کلی آگاهی و توانایی درک هیجان های دیگران قدرتی را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز در ما فراهم می کند و
مربیان و بازیکنان می توانند روح تیمی و محیط ورزشی پر بازدهی را ایجاد کنند.همچنین افرادی که هوش هیجانی باالیی
دارند بهتر می توانند توانایی خود را از قوه به فعل در آورند و توانایی ها  ،نقاط قوت و ضعف هیجانیشان را بشناسند ؛ زیرا
این مهارت ها هستند که رفتار ها و عملکرد مارا تعیین می کنند (لین .)2006، 11ورزشکاران برای اینکه بتوانند هیجان های
خود را کنترل کنند  ،می توانند به عنوان راهبرد افزایش عملکرد موفقیت آمیز از مولفه های هوش هیجانی استفاده نمایند .
امروزه یکی از مفاهیم جدید در ادبیات ورزشی ایجاد احساس خودکارآمدی در مربیگری است که برپایه نظریه و قالب
اجتماعی لیونز 12و همکاران ( )2005نیز در تحقیقی نشان داد که سطوح باالی هوش هیجانی به طور معنی داری با بهبود
عملکرد رابطه دارد .ورزش پدیده ای ایست که می تواند ویژگی های شخصیتی و رفتاری را تغییر دهد .پژوهشگران (مانند
اسپنسر )2007 13معتقدند که تحول شخصیت و ارتقا حرفه ای از طریق بازی ها و ورزش امکان پذیر است .بررسی ها پیشین
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نشان می دهد که سازه هوش هیجانی حتی می تواند برخی از مسائل ورزشی مانند عملکرد ورزشی ( بشارت و دیگران،
1385؛ زیزی 1و دیگران)2003 ،؛ کارایی رهبری گروه ( تلول ،2لین ،وستون 3و گرینلیس)2008 ،4؛ تمرکز بر اصول هیجانی
تحت شرایط تنیدگی زا ( میکوالجکزاک ،5روی ،ورسترینگ 6و لومنیت )2009 7و کیفیت اجرای کار گروهی ( مورفی،8
 )2009را تحت تاثیر قرار می دهد .برای مثال الفنبین )2006( 9معتقد است که درک صحیح هیجان های افراد ( نوع و شدت
هیجان ها) پیش بینی و فهم عملکرد آتی آن ها را تسهیل می کند .در حیطه ورزش ،تمرین و مسابقات نیز جنبه های بین
فردی هیجان ها و توانایی ها هیجانی در موقعیت های مختلفی مانند عملکرد ها ،روابط بین بازیکنان ،ورزشکاران و مربیان
و ...بروز می کند .از جمله متغیرهای روانی که میتوانند در موفقیت ورزشکاران نقش عمده ای ایفا نمایند ،عبارت اند از:
تمرکز و توجه به هدف گزینی ،اعتماد به نفس ،دستیابی به انگیزش مطلوب و تصویرسازی ذهنی .عملکرد ورزشی و
جنسیت :در بررسی عملکرد و به ویژه بررسی تواما ن ویژگی های روانشناختی و عملکرد یکی از موضوعات حایز اهمیت
جنسیت می باشد .موفق یت یا شکست در میادین ورزشی به عوامل زیادی بستگی دارد ،اهداف ورزشکار ،ویژگی های
شخصیتی او ،چگونگی روابط او با سایر ورزشکاران ،انگیزه ها ،شناخت مربی از ورزشکار و بسیاری از عوامل روانی و
اجتناعی دیگر از قایل اضطراب ورزشی ،همگی عواملی هستند که میتوانند بر کیفیت عملکرد و نتایج آن تأثیر بگذارند (
عطاردی  .)1390 ،شیوع عوامل استرس زا نظیر داوری بد در جریان مسابقه  ،وجود شرایط نامناسب محیطی  ،واکنش
تماشاگران در جریان مسابقه  ،تمایل به برد به قیمت دور شدن از اخالق ورزشی  ،تجربه آسیب دیدگی  ،مشاهده تقلب
رقیب  ،احتمال تقلب به منظور بردن  ،توبیخ بازیکن توسط مربی و انتقاد مربی در جریان مسابقه  ،ضرورت وجود مهارت
های مقابله ای موثر را به منظور حفظ سالمت روانی ورزش کار و دستیابی به موفقیت ورزشی اجتناب ناپذیر می سازد ؛
چرا که ناتوانی در مقابله با عوامل استرس زا برای عملکرد موفقیت آمیر ورزشکاران زیان بخش خواهد بود .هوش هیجانی
از جمله ویژگی های شخصیتی مهمی است که به نظر می رسد عملکرد ورزشکار را در شرایط استرس زایی همچون محیط
های ورزشی  ،تحت تاثیر قرار می دهد و مانع تاثیر عوامل مزاحم می شود .تاثیر هوش ها بر عملکرد ورزشی توسط اغلب
پژوهشگران  ،مربیان  ،مدیران ورزشی و ورزشکاران  ،حین و پس از مسابقه مورد تائید قرار گرفته است  .در آخر این سوال
عنوان می شود که چه رابطه ای میان هوش هیجانی و راهبرد های مقابله با استرس افراد ورزشکار ( بسکتبالیست) و غیر
ورزشکار وجود دارد؟

روش و نحوه اجرای تحقیق:
ابتدا ازمون هوش هیجانی بار ان اجرا و پس از یک ربع استراحت ازمون راهبرد های مقابله با استرس الزاروس گرفته شد.
طیف کلی نمرات به این صورت بود .پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری :تیم بسکتبال :شامل افراد حاضر در تیم بسکتبال بزرگساالن استان قم و افراد غیر ورزشکاری که به صورت
تصادفی از میان مردم داوطلب شدند ..حجم نمونه و نمونه گیری :حجم نمونه این در دو گروه  ،ورزشکار هجده نفری به
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صورت در دسترس و غیر ورزشکار هجده نفری و به صورت تصادفی .ابزار و روش های گردآوری اطالعات :آزمون
راهبرد های مقابله ای الزاروس ( )1985و هوش هیجانی بار ان (.)1996
آزمون راهبرد های مقابله ای الزاروس:
پرسشنامه راهبردهای الزاروس براساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط الزاروس و فلکمن در سال  1980ساخته شده
است و در سال  1985مورد تجدید نظر قرار گرفت ،راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تالش های شناختی و رفتاری فرد
است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصالح یک وضعیت تنش زا به کار می رود و منجر به کاهش رنچ ناشی از آن می شود
و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می برند را مورد
ارزیابی قرار می دهد .و شامل  66سوال می باشد.
• نمره گذاری پرسشنامه :
نمره گذاری پرسشنامه طبق طیف لیکرت ( اصال استفاده نکرده ام0،؛ بعضی اوقات استفاده کرده ام1،؛ غالبا استفاده می
کنم2،؛ به میزان زیادی استفاده می کنم )3،می باشد.
.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  10پرسشنامه داشته باشید
باید امتیاز های زیر را ضربدر  10کنید.
حد پایین نمره

حد متوسط نمرات

حد باالی نمرات

0

110

198

الف .چنانچه نمره محاسبه شده بین  0تا  66باشد ،نشانه میزان بکارگیری سبک مقابله ای در فرد در حد پایین می باشد.
ب .چنانچه نمره محاسبه شده بین 66تا  110باشد ،نشانه میزان بکارگیری سبک مقابله ای متوسط می باشد.
ج .چنانچه نمره محاسبه شده  110به باال باشد ،نشانه میزان بکارگیری سبک مقابله ای در فرد باال می باشد.
برای بررسی پایایی ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس هایی از  ٪61تا  ٪79می باشد.
عطاران ،الناز ( .)1391بررسی تیپ های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل مادران دانش آموزان نابینا و ناشنوا
و مادران دانش آموزان عادی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد .واحد تهران مرکزی
آزمون هوش هیجانی بار ان:
این پرسشنامه شامل  90سوال می باشد که توسط بار – ان طراحی شده است.
بار -ان ( 1996نقل از بار – ان و پارکر  )2000مفهوم بهره هیجانی را که به وسیله مجموعه وسیعی از رگه های مختلف،
مانند خود آگاهی هیجانی ،خود شکوفایی ،خوش بینی ،استقالل ،حل مسئله ،مسئولیت اجتماعی ،تحلیل تنیدگی و احساس
خوشبختی سنجیده می شود ،مطرح کرد .این مولف ،هوش هیجانی را به عنوان مجموعه ای از ظرفیت ها ،باورها ،مهارت
های غیر شناختی دانست که توانایی های فرد را در برخورد موفقیت آمیز با مقتضیات و فشارهای محیطی باال می برد.
• مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامال مخالفم1،؛ مخالفم2،؛ نه موافقم نه مخالف3،؛موافقم4،؛ کامال موافقم؛ )5می
باشد.
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• تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  10پرسشنامه داشته باشید
باید امتیاز های زیر را ضربدر  10کنید
مثال :حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سواالت پرسشنامه *  = 1حد پایین نمره
حد پایین نمره

حد متوسط نمرات

حد باالی نمرات

90

270

450

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  90تا  180باشد ،میزان هوش هیجانی در این جامعه ضعیف می باشد.در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  180تا  270باشد ،میزان هوش هیجانی در سطح متوسطی می باشد.در صورتی که نمرات باالی  270باشد ،میزان هوش هیجانی بسیار خوب می باشد.پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ  %71است.
ساعتچی ،محمود؛ کامکاری ،کامبیز؛ عسگریان ،مهناز )1389( .آزموهای روان نشاختی نشر ویرایش .
فتحی آشتیانی ،علی )1388( .آزمون های روانشناختی -ارزشیابی شخصیت و سالمت روان  .انتشارات بعثت.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
با توجه به مقایسه ای بودن پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها بین دو گروه مستقل از آزمون تی مستقل از آزمون واریانس
یک طرفه استفاده گردید.
یافته ها
در قسمت توصیف دادهها به توصیف متغیرهای پژوهش توسط توزیع فراوانی و آمارههای توصیفی پرداخته شد .در قسمت
تحلیل دادهها به بررسی فرضیهها تحقیق پرداخته شد .در این قسمت برای بررسی فرضیات از واریانس و برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  Spssویراست  21استفاده شد .همچنین شایانذکر است که سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
 -2-4یافتههای توصیفی پژوهش
جدول  1-4توزیع سنی افراد شرکت کننده در تحقیق را نشان می دهد .همانطور که جدول فوق نشان می دهد بیش از نمی
از افراد کمتر از  22سال سن داشتند .نمودار  1-4نیز این جدول را نشان می دهد.
جدول  :1-4توزیع سنی افراد شرکت کننده در تحقیق
طبقات

فراوانی

درصد فراوانی فراوانی
تجمعی

13-17

5

13/8

13/8

18-22

16

44/4

58/3

23-27

7

19/44

77/7
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28-32

4

11/1

88/8

33-37

1

2/7

91/6

38-42

3

8/33

100

کل

36

100

جدول  2-4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار آمده است .همانطور که مشاهده می
شود در تمامی متغیرها گروه ورزشکار میانگین بیشتری را کسب کرده اند.
جدول  : 2-4میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار
گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر

غیر وزشکار

18

18.3889

7.50011

ورزشکار

18

23.6111

6.33514

غیر وزشکار

18

19.2778

6.72839

ورزشکار

18

23.2222

3.38779

غیر وزشکار

18

18.1111

5.48676

ورزشکار

18

22.5000

3.16692

غیر وزشکار

18

17.3889

6.50013

ورزشکار

18

21.0556

3.66978

غیر وزشکار

18

17.1667

7.15583

ورزشکار

18

22.2222

3.33529

خودآگاهی

غیر وزشکار

18

16.0556

4.58222

هیجانی

ورزشکار

18

20.5000

3.25847

غیر وزشکار

18

15.7222

4.90864

ورزشکار

18

18.6667

2.84915

غیر وزشکار

18

15.9444

5.76472

ورزشکار

18

22.0556

3.45513

غیر وزشکار

18

17.1111

6.54297

ورزشکار

18

22.4444

5.02022

غیر وزشکار

18

14.8333

4.75580

ورزشکار

18

21.9444

3.05772

غیر وزشکار

18

12.2778

3.87762

حل مسئله
شادمانی
استقالل
تحمل فشار روانی
خودشکوفایی

واقع گرایی
روبط بین فردی
خوشبینی
احترام به خود
خویشتن داری
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انعطاف پذیری
مسئولیت پذیری
همدلی
خودابرازی
مقابله مستقیم
دوری گزینی
خوشیتنداری

ورزشکار

18

17.0000

3.97048

غیر وزشکار

18

15.7778

4.97707

ورزشکار

18

19.5000

3.86918

غیر وزشکار

18

15.7222

6.02744

ورزشکار

18

23.8889

3.39357

غیر وزشکار

18

18.2222

5.07074

ورزشکار

18

23.7222

4.05558

غیر وزشکار

18

12.5556

4.46189

ورزشکار

18

18.3889

2.76828

غیر وزشکار

18

8.5000

2.59524

ورزشکار

18

4.6667

1.94029

غیر وزشکار

18

8.1667

2.83362

ورزشکار

18

6.0000

2.91043

غیر وزشکار

18

11.5000

3.45134

ورزشکار

18

7.9444

2.68924

18

13.1111

2.94836

ورزشکار

18

6.0000

2.30089

غیر وزشکار

18

7.1667

1.61791

ورزشکار

18

5.4444

1.85416

غیر وزشکار

18

8.9444

3.52257

ورزشکار

18

5.6667

2.02920

18

11.0000

2.72246

18

8.0000

2.84915

18

11.5000

3.76126

18

8.8333

2.17607

جستجوی حمایت غیر وزشکار
اجتماعی
مسئولیت پذیری
گریز-اجتناب

مساله گشایی برنامه غیر وزشکار
ریزی شده
ارزیابی
مثبت

ورزشکار
مجدد غیر وزشکار
ورزشکار

 -3-4یافته های استنباطی پژوهش
برای مقایسه دو گروه از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده می شود .به طور کلی این آزمون هنگامی به کار می رود که
محقق بخواهد معنی داری تفاوت میانگین یک صفت را در دو نمونۀ تصادفی از دو جامعۀ مستقل مورد بررسی قرار دهد.
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این آزمون میانگین دو گروه مستقل را با یکدیگر مقایسه می نماید .در این آزمون میانگین های بدست آمده از نمونه های
تصادفی مورد قضاوت قرار می گیرند .به این معنی که از دو جامعه مختلف نمونه هایی اعم از اینکه تعداد نمونه مساوی یا
غیر مساوی باشند بطور تصادفی انتخاب شده و میانگین های آن دو جامعه را با هم مقایسه می کند .این روش بر پایه توزیع
نرمال بوده و زمانی بهترین نتیجه را می دهد که داده هایمان دارای توزیع نرمال یا نزدیک به توزیع نرمال باشند .بنابراین در
این بخش ابتدا نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد .جدول  3-4این توزیع را به نمایش می گذارد.
همانطور که مشاهده می شود برای بررسی توزیع نرمال از آزمون کشیدگی و چولگی استفاده شده است که نتایج آن در
تمامی متغیرها بین  +1/96تا  -1/96می باشد که نشان از نرمال بودن داده ها می باشد .بنابراین می شود از آزمون  tدو گروه
مستقل استفاده کرد.
جدول  :3-4نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

چولگی

کشیدگی

حل مسئله

36

.714

0.855

شادمانی

36

-.862

-.071

استقالل

36

-.793

.768

تحمل فشار روانی

36

.808

-.037

خودشکوفایی

36

-.625

-.228

خودآگاهی هیجانی

36

-.296

-.239

واقع گرایی

36

-.530

.339

روبط بین فردی

36

-.297

-.721

خوشبینی

36

-.309

.1.172

احترام به خود

36

-.198

-1.031

خویشتن داری

36

.029

-.776

انعطاف پذیری

36

.167

-.153

مسئولیت پذیری

36

-.260

-1.160

همدلی

36

-.011

-.993

خودابرازی

36

-.003

-.915

مقابله مستقیم

36

.245

-.342

دوری گزینی

36

-.071

.878

خوشیتنداری

36

.451

-1.016
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جستجوی

حمایت 36

-1.031

.160

اجتماعی
مسئولیت پذیری

36

.047

-.194

گریز-اجتناب

36

.471

.346

-.006

-.166

مساله گشایی برنامه 36
ریزی شده
ارزیابی مجدد مثبت

36

.084

-.823

هوش هیجانی

36

-.280

-1.131

استرس

36

.360

-1.081

فرضیه اصلی اول :هوش هیجانی افراد ورزشکار بیشتر از افراد غیر ورزشکار است.
نتایج جدول  4-4نشان می دهد در این پژوهش مقدار  -6/466 tو مقدار سطح معناداری  0/0001را نشان می دهد که
چون مقدار سطح معناداری از  0/05کوچکتر می باشد در نتیجه دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند
و فرض  H0رد می گردد .در نهایت می توان اینگونه گفت که میانگین هوش هیجانی افراد ورزشکار بیشتر از افراد غیر
ورزشکار است.
جدول  :4-4مقایسه میانگین هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
متغیر

آماره

سطح معناداری

اختالف میانگین

هوش هیجانی

-6.466

.0001

-76.16667

اختالف با  95درصد اطمینان
سطح باال

سطح پایین

-100.10733

-52.22600

فرضیه اصلی دوم :مقابله با استرس افراد ورزشکار کمتر از افراد غیر ورزشکار است.
نتایج جدول  5-4نشان می دهد در این پژوهش مقدار  9/305 tو مقدار سطح معناداری  0/0001را نشان می دهد که
مقدار سطح معناداری از  0/05کوچکتر می باشد در نتیجه دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و
فرض  H0رد می گردد .در نهایت می توان اینگونه گفت که میانگین استرس افراد ورزشکار کمتر از افراد غیر ورزشکار
است.
جدول  :5-4مقایسه میانگین استرس افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
متغیر

آماره

سطح معناداری

اختالف میانگین

هوش هیجانی

9.305

.0001

27.33333

اختالف با  95درصد اطمینان
سطح باال

سطح پایین

21.36387

33.30280

فرضیه فرعی اول :ابعاد هوش هیجانی افراد ورزشکار بیشتر از افراد غیر ورزشکار است.
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نتایج جدول  6-4نشان می دهد در این پژوهش مقدار  tو مقدار سطح معناداری نشان می دهد که مقدار سطح معناداری
از  0/05کوچکتر است در نتیجه دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و فرض  H0رد می گردد .در
نهایت می توان اینگونه گفت که میانگین ابعاد هوش هیجانی افراد ورزشکار بیشتر از افراد غیر ورزشکار است.
جدول  : 6-4مقایسه میانگین ابعاد هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
متغییر ها

SS

Df

MS

F

حل مسئله

1638.556

34

48.193

5.093

شادمانی

964.722

34

28.374

4.935

استقالل

682.278

34

20.067

8.639

تحمل فشار روانی

947.222

34

27.859

4.343

خودشکوفایی

1059.611

34

31.165

7.381

خودآگاهی هیجانی 537.444

34

15.807

11.247

واقع گرایی

547.611

34

16.106

4.845

روابط بین فردی

767.889

34

22.585

14.882

خوش بینی

1156.222

34

34.007

7.528

احترام به خود

543.444

34

15.984

28.474

خویشتن داری

523.611

34

15.400

13.032

انعطاف پذیری

675.611

34

19.871

6.275

مسئولیت پذیری

813.389

34

23.923

25.091

همدلی

716.722

34

21.080

12.915

خودابرازی

468.722

34

13.786

22.215

فرضیه فرعی دوم :ابعاد استرس افراد ورزشکار کمتر از افراد غیر ورزشکار است.
نتایج جدول  7-4نشان می دهد در این پژوهش مقدار  tو مقدار سطح معناداری نشان می دهد که مقدار سطح معناداری
از  0/05کوچکتر است در نتیجه دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و فرض  H0رد می گردد .در
نهایت می توان اینگونه گفت که میانگین ابعاد استرس افراد ورزشکار کمتر از افراد غیر ورزشکار است.
جدول  :6-4مقایسه میانگین ابعاد مقابله استرس افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
متغییر ها
مقابله مستقیم

SS
178.500

Df
34

MS
5.250

F
25.190

دوری گزین

280.500

34

8.250

5.121
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325.444

34

9.572

11.887

خویشتن داری

جستجوی حمایت عاطفی 237.778

34

6.993

65.077

مسئولیت پذیری

102.944

34

3.028

8.817

گریز-اجتناب

280.944

34

8.263

11.702

طرح ریزی برای مسئله

264.000

34

7.765

10.432

ارزیابی مجدد مثبت

321.000

34

9.441

6.779

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ابعاد هوش هیجانی و راهبرد های مقابله با استرس در افراد ورزشکار ( بسکتبالیست)
و غیر ورزشکار بوده است .نتایج تحلیل های آماری نشان داده است که بین هوش هیجانی افراد و راهبرد های مقابله ای
آنان رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد .این عوامل برعملکرد فرد در زندگی روزمره تاثیر معنا داری می گذارد .بر طبق
نتایج حاصل از این پژوهش  ،با نتایج به دست آمده از بشارت ( ،)1385عطاردی ( ،)1390باقری(  )1394و دیگر پژوهش
ها همسو بوده .یافته های حاصل حاکی از آن است که هوش هیجانی می تواند راهبرد مقابله ای که فرد به هنگام موقعیت
استرس زا به کار می برد پیش بینی کند  .می توان گفت افراد با هوش هیجانی باال به دلیل نداشتن مشکل در برقراری ارتباط
و فعال بودن در شرایط استرس زا عملکرد بهتری از خود نشان می دهند  .این افراد به دلیل داشتن خلق باال  ،انگیزه ی الزم
برای انجام به موقع کارهای روزمره را دارا هستند  .به سادگی دچار تنش نمی شوند و در اکثر مواقع برخورد بهتری با
موقعیت های استرس زا دارند .و در انجام کار های با استرس باال عملکرد بهتری از خود نشان می دهند . .این افراد به دلیل
فعالیت باال در انجام امور سریع تر اقدام می کنند .هوش هیجانی شامل شناخت هیجانات خود  ،درک احساسات دیگران
،مهار کردن هیجانات و اداره و مدیریت روابط  ،با نرمش و مدارا می باشد .هوش هیجانی عامل اصلی یا حداقل مهم در
رسیدن به رضایت  ،هدف ها ،ارتباط رضایتمندانه ،بهداشت روانی  ،رهبری  ،پیشرفت  ،خودشکوفایی  ،هیجانات مثبت ،
رضایت شغلی ،پیشرفت تحصیلی  ،سالمت و حتی خودشکوفایی است و ضایت زناشویی  ،عملکرد شغلی  ،روابط بین
فردی  ،خلق و مجموعه ای از اختالالت و صفات شخصیت همبستگی مثبت و معنا دار است  .پژوهش حاضر با پژوهش
های پیپر ( ،)2010فرایدمن  ،تاکمن و وینگارد ( ،)2008روی ( )2009همسو است .بر اساس پژوهش انجام شده نتیجه این
بود که راهبرد های مقابله ای ورزشکاران بهتر و کارآمد تر از افراد غیر وزشکار است .در نتیجه استرس ورزشکاران کمتر
از افراد غیر وزشکار است .راهبرد های مقابله ای موثر باعث می شوند که واکنش فرد به سطح باالی تنیدگی کاهش
یابد،مطالعات نشان داده است افرادی که خود را به مجموعه ایی از مهارت ها و توانمندی های مقابله ای تجهیز کرده اند ،
در رویارویی با مشکالت موفق تر هستند چرا که استفاده از پاسخ های مقابله ای موثر  ،به آنها در غلبه بر مشکالت جسمانی
و روانی  ،روابط بین فردی  ،اجتماعی و تعارضات فردی کمک می کند .در نتیجه این افراد از کیفیت زندگی و سالمت
روان بهتری برخوردارند .به نظر می رسد هوش هیجانی به فرد کمک می کند تا با سازمان دهی افکار به گونه ایی انسجام
یافته تر با مسائل و تنش های مربوط به محیط اجتماعی روبه رو شود  ،این امر بر روابط میان فردی تاثیر مثبت می گذارد
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هوش هیجانی می تواند برانگیختگی ورزشکار را باال ببرد و از طرف دیگر اگز موقعیت  ،نیازمند آرامش هیجانی باشد ،
باعث می شودکه ورزشکار به خود آرامش بدهد.
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